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من نخبة الفكر رابع مدارسة الدرس ال
 

- حفظه هللا تعالى–مصطفى َمْبرم : للشٌخ الشارح
 

بــســم هللا الــرحـمــن الـرحــٌــم 

 

-: رحمه هللا تعالى– قال 

انًِ اْلَمْشُهوُر "  "ُهَو اْلُمْسَتفٌُِض َعلَى َرْأيٍَو َوالثَّ

 

 الحدٌث المشهور

 مراجعة للمشهور من الدرس السابق

  

 أذكري أقسام الخبر؟- 1س

 المتواتر    اآلحاد-  ج

 

 إلى كم قسم ٌنقسم اآلحاد؟- 2س

 مشهور   وعزٌز    وغرٌب:   ٌتقسم إلى- ج

 

 ما المشهور االصطالحً؟- 3س

 .   ما روي بفوق االثنٌن ما لم ٌبلغ حد التواتر-ج

 

 هل اتفقوا األئمة الحفاظ على تعرٌف واحد للمشهور؟- 4س

 منده له تعرٌف وابن الصالح له تعرٌف نفاب, مختلف فٌه من جهة الكالم على اصطالح المحدثٌن فٌه - ج

 .والحافظ ابن حجر له تعرٌف
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 هل للحدٌث المشهور اسم آخر ؟- 5س

 .نعم سمً بالمستفٌض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وسمً بذلك النتشاره - ج

 

 الحدٌث المشهور وما معنى هذا؟- رحمه هللا–بما حدَّ الحافظ -  6س

ه بــ- ج  .ثالثة طبقته فً الرواة أقل ٌكون أن فأكثر ٌعنً رواه ثالثة ما  حدَّ

 

 وغٌره؟ منده ابن عند المشهور هو ما- 7س

 هو العزٌز-  ج

 

 الحدٌث العزٌز

 

 -:رحمه هللا- قال

الُِث ِحٌِح ِخالفا لِِمْن َزَعَمُه: َوالثَّ َس َشْرطا للصَّ ٌْ  . اْلَعِزٌُز، َولَ

 

 عرفً العزٌز اصطالحا؟-  8س

 .العزٌز ما رواه اثنان فقط- ج

 

 لماذا سمً بالعزٌز أو ما معنى العزٌز لغة؟- 9س

 أو تكون من معنى , بمعنى ندر وقل(ٌَِعزَّ َعزَّ)إما من العزة التً هً بمعنى الندرة والقلة ألنهم ٌقولون - ج

جاء من طرٌق آخر   بفتح عٌنها ٌكون من القوة واالشتداد ألنه(َعزيَعزَّ)القوة بمعنى 
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 ما الذي ٌهمنا  فً باب المصطلح من هذا التعرٌف؟- 10س

 .معنى القوة- ج

 

 أذكري مثاال عن العزٌز؟- 11س

 "ال ٌؤمن أحدكم حتى أكون  أحب إلٌه من ولده ووالده والناس أجمعٌن: "قوله صلى هللا علٌه وسلم- ج

 

نبه علٌها فٌما ٌتعلق برواٌة الصحٌحٌن أو بشرط و فً الحدٌث عن العزٌزذكر الحافظ مسألة -  12س

 ؟ وما معنى هذا -من المتن-  أذكرٌها الشٌخٌن

ِحٌِح ِخالفا لِِمْن َزَعَمُه: "...قوله- ج َس َشْرطا للصَّ ٌْ  ".َولَ

شرط  النٌسبوري صاحب المستدرك وتلمٌذه البٌهقً فإنهم ادعوا بأن هذا من لحافظ  ل هنا ٌعرض: المعنى

عنه اثنان   فإن البخاري ومسلم ال ٌروون عن صحابً إال إذا روى:الصحٌح فً الرواٌة عن الصحابة فقالوا

علٌهم العلماء  فأكثر وقٌل أن المراد أن ٌروى هذا الحدٌث بنفسه ال أن ٌروي عن الصحابً اثنان وقد رد

 .رحمهم هللا وأطالوا الردود

 

 ؟...أذكري بعض ردود العلماء على ما ادعوه على البخاري ومسلم فً الرواٌة عن اثنان فأكثر - 13س

 حدٌث رواه عمر رضً هللا عنه فقط ورواه (إنما األعمال بالنٌات)قالوا بأن أول حدٌث فً الصحٌح حدٌث - ج

واحد هذا رواه عنه واحد, ٌرد هذه الدعوة  عنه واحد هكذا ورواه عنه

 ( حبٌبتان إلى الرحمن على اللسان ثقٌلتان فً المٌزان كلمتان خفٌفتان)قالوا أٌضا آخر حدٌث وهو حدٌث و*

منهم وال ٌعرف لهؤالء   وإذا نظرت إلى تراجم بعض الصحابة تجد أن البخاري ومسلم رووا عن جملة*

س ابن َحاِزم الصحابة من الرواة إال واحد فقط, منهم مثال ِمْرَداس األَْسلَِمً فلم ٌروي عنه ٌْ بنت  َخولةو ....إال َق

 ...ثامر تفرد عنها النعمان بن أبً عٌاش وغٌرهم

 

  االجابة  بنعم أوال؟ اثنان عنه ٌروي أن الصحابً عن الرواٌة فً ومسلم البخاري اشترط هل- 14س

 ال- ج
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 الحدٌث الغرٌب

 

 - :  رحمه هللا-قال 

ابُع............    اْلَغِرٌُب: َوالرَّ

  

 ما معنى الغرابة  لغة ؟-  14س 

 . مأخوذة من االغتراب والبعد- ج

 

 ما الغرٌب اصطالحا؟- 15س

 . هو ما رواه واحد فقط–ج 

 

 هل للغرٌب اسم آخر؟- 16س

 نعم الفرد- ج

 

 ما أقسام الفرد؟- 16س

واحد من  فالمطلق ما وقع فً أصل السند بمعنى أنه ال ٌعرف له فً الرواٌة إال راو: الفرد مطلق- أ-  ج

عمر رضً هللا عنه,  الصحابة مثال أو من التابعٌن مثل ما ذكروا فً حدٌث إنما األعمال بالنٌات ألنه تفرد به

إبراهٌم الّتٌمً, وتفّرد به عن  وتفّرد به عن عمر علقمة بن وقاّص, وتفّرد به عن علقمة بن وقّاص محّمد بن

 .محمد بن إبراهٌم التٌمً ٌحٌى بن سعٌد القّطان

اإلسناد وهذا التفّرد هو  وهو الواقع فً أثناء الّسند بمعنى أّنه واقع فً أّي طبقة من طبقات: الفرد النسبً- ب

 .الّذي اعتنى به العلماء غاٌة العناٌة وصنفوا فٌه الكتب

 

 ما مظان الغرٌب النسبً الذي هو من أهم مباحث علم المصطلح؟-  17س
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وأفراد  - الّسنن أبً داوود صّنف ما تفّرد به أهل األمصار من  –للطبرانً المعجم األوسط - سنن الترمذي- ج

كتاب األفراد و الغرائب من حدٌث رسول هللا و- غرائب الّرواةو-  أفراد الّرواة وكتب عن– لمسلم الشامٌٌن

 . والبن شاهٌن وأبً داود أٌضاصلّى هللا علٌه وسلّم  للدارقطنً

 

 لماذا اعتنى أهل العلم بمبحث الغرٌب النسبً؟- 18س

 .بمطلق التفّرد فٌعتبر كلّ تفّرد للّراوي إعالال للحدٌث ألّنه وجد من أهل العلم من ٌعّل- ج

 

 هل ٌعل الحدٌث بالتفرد؟- 19س

 . األئمة فمجّرد تفّرد الّراوي بالحدٌث ال ٌعّد إعالال عند جمٌع- ج

قد  ال ٌنظرون إلى مسألة التفّرد فقط فٌعلّون كلّ حدٌث تفّرد به الّراوي وإّنما ٌنظرون إلى هذا المتفّرد نعمو*

الكبار الّذٌن  ٌعلّون الحدٌث بأّن هذا الراّوي تفّرد به ولم ٌروه غٌره وخصوصا إذا كان المروّي عنه من األئّمة

 ...اشتهرت رواٌتهم و اشتهر طالّبهم

 

 أذكري أمثلة عن التفرد؟ ومن تفرد بها؟- 20س

 - ج

 -رضً هللا عنه–تفرد به عمر ..." إنما األعمال بالنٌات: "حدٌث -1

 -رضً هلل عنه–تفرد به عبد هللا بن دٌنار  " وهبته أّنه نهى عن بٌع الوالء" : "حدٌث -2

 .تفّرد به مالك عن الّزهري"   دخل مّكة و على رأسه المغفر: "... حدٌث -3

 

م - 21س ٌّ   أذكرٌهما؟ فً تعلٌقه على سنن أبً داوود ذكر أّن التفّرد ٌنقسم إلى قسمٌن-رحمه هللا-ابن الق

تفّرد لغٌر الثقات -    بللثقات  تفّرد- أ-  ج

 أذكري كتاب ٌدل على أهل العلم فً إطالق الغرائب والفرائد ما ٌسّمى بكتاب الفوائد من مصطلحات- 22س

دلك؟ 

أبو القاسم تمام أو األحادٌث الحسان فإّنهم ٌطلقون الفوائد وٌطلقون الحسان وٌرٌدون بها  مثل فوائد-  ج

. الغرٌبة األحادٌث
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صح أو خطأ " األئّمة إذا أعللنا األحادٌث بمجّرد التفّرد فإّننا سنعلّ أحادٌث كثٌرة جّدا تفّرد بها- "23س

صح - ج

 

ة الّتفرٌق بٌن.أكملً- 24س ٌّ منهج المتقّدمٌن والمتأّخرٌن ٌدندن فً مجالسه  الّذٌن ٌتحّمسون من قض

؟ ....ودروسه على حدٌث

أنس الّذي عند مسلم وهو من األحادٌث الّتً ترّكز علٌه  حدٌث" أّنه حدٌث عهد برّبه" على حدٌث -24ج

. ال شّك أّنه من الغلط   لها بالتفّرد فهذالالجهمٌة والمعتزلة فً اإلعال

 

؟ "أّن الّثقات ٌنفردون- "رحمه هللا-الّذهبً أٌن ذكر الحافظ - 25س

ًّ قال ترجمة عبدها فً   ذكر- ج  ال ٌنكر علٌه إذا تفّرد بحدٌث بل وبعشرة و لما: الوّهاب ابن عبد المجٌد الثقف

ًّ تكلّم فٌه بعضهم بغٌر حّجة وال ٌذكر له تفّرد عن الولٌد ابن  ذكر موسى ابن عامر البّري أبو عامر الدمشق

. فإّنه أكثر عنه مسلم

: قال رحمه هللا

ِل- َها لُُّكَو "   .  آَحاٌد-ِسَوى اأْلَوَّ

َوفٌَِها اْلَمْقُبولُ َواْلَمْرُدوُد؛ لَِتَوقُِّف االِْستِْداَلِل بَِها َعلَى اْلَبْحِث َعْن أَْحَواِل ُرَواتَِها، ٌدوَن 

. اأْلَوِل 

اْلَقَرائِِن، َعلى اْلُمْخَتاِر َظِريَّ بِ ٌُد اْلِعْلَم النَّ فِ ٌُ َقُع فٌَِها َما  ٌَ . َوَقْد 

َنِد، أَْو اَل: ُثمَّ اْلَغراَبُة ا أَْن َتُكوَن فًِ أَْصِل السَّ . إِمَّ

لُ . اْلَفْرُد اْلُمْطلَُق: َفاأْلَوَّ

انًِ ٍه: َوالثَّ ٌْ ِة َعلَ ٌَّ قِلُّ إِْطالُق اْلَفْرِد ٌَ ، َو ًُّ ْسبِ ." اْلَفْرُد النِّ

 وماذا ٌعنً "من حسنها فررت: "عن فالن وأحادٌثه حسان قال  ال ترويلما: من القائل عندما قٌل له- 26س

  .هذا

  بالغرٌب أو بالفائدة أو بالحسان ... عن الفرد ألّنه ٌعّبرون  شعبةهو - ج
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؟ -المشهور، العزٌز، الغرٌب–هل أحادٌث اآلحاد كلها مقبولة - 27س

َتَوقُِّف االِْستِْداَلِل بَِها َعلَى اْلَبْحِث َعْن أَْحَواِل ُرَواتَِها, ٌدوَن اأْلَوِل - ج . َوِفٌَها الَْمْقُبوُل َوالَْمْرُدوُد؛ لِ

ِفٌُد الِْعْلَم النََّظِريَّ ِباْلَقَراِئِن, َعلى الُْمْخَتاِر ٌُ َقُع ِفٌَها َما  ٌَ . َوَقْد 

 

ما العلم النظري؟ - 28س

 هو ترتٌب أمور على بعضها البعض لٌصل بها إلى نتٌجة وهذا النظر ال ٌحسنه إال أهل- ج

. النّظر

 

  كٌف ٌكون بالقرائن؟" العلم النظري بالقرائن- 29س

معنى النظر وهو ترتٌب أمور ... ٌعنً بالنظر واالستدالل فً القرائن المحٌطة بهذا العلم, - ج

 النظر هو القرائن, ترتٌب األمور بعضها على بعض ...بعضها على بعض لٌستدل بها على هذا 

. عندهم  هذا هو القرائن

 

َظِريَّ : "قال رحمه هللا-  30س ٌُفٌُِد اْلِعْلَم النَّ َقُع فٌَِها َما  ٌَ ما أنواع الخبر المحتف " ، َعلى اْلُمْخَتاِربِاْلَقَرائِِنَوَقْد 

بالقرائن؟ 

الذي  أخرجه الشٌخان فً صحٌحهما مما لم ٌبلغ حد المتواتر وذلك لجاللتهما فً هذا الشأن, وتقدمهما فً - ج

... تمٌٌز الصحٌح على غٌرهما, وتلقً العلماء كتابٌهما بالقبول

 .الذي له طرق متعددة -1

 .حدٌث الّذي ٌروٌه مالك عن نافع عن ابن عمرـ ك ما  رواه األئمة الحفاظ المتقنٌن,  -2

 

احتفت بها القرائن، تفٌد العلم الٌقٌنً  أن أحادٌث اآلحاد التً"هل أجمع العلماء على -  31س

؟ "الناس أفرادهم ولٌس العلم النظري، ألن النظري ال ٌحسنه إال آحاد

األصفهانً وشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة وغٌرهم  أًب المظفر السمعانً وعن العلماء كـ جمع نعم أ- ج

... من أهل العلم
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....... حدٌث اآلحاد أٌضا مفٌد : أكملً- 32س

 .......النسبً تفّرد به فالن، وإنما ٌقال فٌه  ال ٌقال فً الفرد،  ........الفرد النسبً ٌقلّ إطالق 

النسبً تفّرد به  , ال ٌقال فً الفردالفردٌة علٌهالفرد النسبً ٌقّل إطالق . ...للعلمحدٌث اآلحاد أٌضا مفٌد - ج

 حدٌث غرٌبفالن, وإنما ٌقال فٌه 

 

 

 

* الحـــدٌث الصــحٌـــح*

 

: قال رحمه اه إ

ِصِلَوَخَبُر اآْلَحاِد  " ْبِط، ُمتَّ ، ُهَو  بَِنْقِل َعْدٍل، َتامِّ الضَّ َر ُمَعلٍَّل، َواَل َشاذٍّ ٌْ َنِد، َغ السَّ

ِحٌُح لَِذاتِِه . الصَّ

"  َوَتَتَفاَوُت ُرَتُبُه بَِتَفاُوِت َهِذِه اأْلَْوَصاِف

 

 

ما الخمس المباحث التً ذكرها الشٌخ الشارح فً تعرٌفه للحدٌث الصحٌح؟ - 32س

 , العلة:  والمبحث الرابع, االتصال:  والمبحث الثالث, الضبط: والمبحث الثانً, العدالة: المبحث األول- ج

 .الشذوذ: والمبحث الخامس
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؟  العدالة والضبطيمبحث فً –حفظه اهلش–لماذا فصل الشٌخ الشارح - 33س

 والتعدٌل, بة وال ٌعٌدها أصحاب المصطلح إال ضمنا فً الكالم على الجرحخٌعٌدها صاحب الن ألنه لن-  ج

.  عكس المباحث األخرى التً ستتكرر معك

 

العدالة –نصٌحة أو تنبٌه بخصوص المباحث التً لن تتكرر معك - حفظه اهمه–قدم الشٌخ الشارح - 34س

أذكرٌها؟ -  والضبط

 وهذا .الشًء الذي ال ٌتكرر ال بد أال تخرج منه وإال قد ضبطته وفهمته وأتقنت معرفته: قال- ج

 .الذي تسٌر علٌه فً دراسة الكتب ودراسة المتون

 

 

 ٌتبع  

 

  

تمت بحمد هلل 

مدارسة الدرس الرابع من النخبة  

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن ال اله إال أنت أستغفرك و أتوب إلٌك 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 


